Welkom op Zwembad De Looërmark
Om het verblijf en de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers te kunnen
garanderen volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de ZwembadBranche.
Jouw bezoek
• Kom alleen op voorhand gereserveerde tijden.
• Kom alleen of met personen uit jouw huishouden indien zij een plek gereserveerd
hebben op hetzelfde tijdstip.
• Houd 1,5 meter afstand (vanaf 12 jaar)
• Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
• Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke
minimum.
• Op het zwembad zijn 1,5 meter zones en routes aangegeven. De routing is dusdanig
bepaald dat bezoekers elkaar niet of zo min mogelijk kruisen;
• Gebruik alleen de aangewezen ruimten in de accommodatie en volg altijd de routing.
Reservering/aankomst
• Reservering verplicht: Koop je E-ticket in onze webshop. Bezit je een geldig abonnement
of 10 badenkaart reserveer dan via internet.
• Meld je bij aankomst bij de kassa.
• Indien van toepassing, betaal met pin of contactloos (pin of mobiel)
• Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang.
• De route van aankomst en vertrek is in het zwembad duidelijk zichtbaar.
Hygiëne, douche en toiletgebruik:
• Ga thuis voor vertrek naar het toilet.
• Douche thuis voor en na het zwembadbezoek en was je handen 20 seconden met water
en zeep.
• Bij de ingangen staat desinfectiemiddel, reinig hier je handen.
Omkleden:
• Trek thuis badkleding aan onder je gewone kleding.
• Na het zwemmen kun je je omkleden in een kleedruimte.

In het zwembad
• In onze zwembaden is een indeling gemaakt voor het zwemmen met behulp van
wedstrijdlijnen. Zwem in het midden van jouw zwembaan en voorkom aanraking met de
lijnen. Voor alle zwemmers geldt ook in het water 1,5 m afstand houden.
• Er worden geen zwemmiddelen ter beschikking gesteld. Beperk het gebruik van eigen
hulpmiddelen zoveel mogelijk.
Blijf thuis indien:
• je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
• iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als
iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten.
• iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je
tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk
was (volg hierin het advies van de GGD).
• je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
• je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld.
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
Wij hopen dat je met deze maatregelen kunt genieten van een verfrissende duik. Wij
wensen je veel zwemplezier.

